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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3) كتاب الجنائز -شرح: الموطأ 

شرح: باب: الصالة على الجنائز في المسجد، وباب: جامع الصالة على الجنائز، وباب: ما جاء في دفن 
 الميت، وباب: الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر، وباب: النهي عن البكاء على الميت.

 عبد الكريم الخضير /الشيخ
 .الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهالس

 .ه أجمعينبح، نبينا محمد وعلى آله وصوبارك على عبده ورسولهوسلم وصلى هللا  ،الحمد هلل رب العالمين
 .سم
 :الصالة على الجنائز في المسجد :باب

زوج  -اعنهرتعرالى رضري   -مرولى عمرر برن عبيرد   عرن عائشر   ضررعن مالك عن أبي الن ىحدثني يحي
 لتردعو تمرا وقرا  فري المسرجد حرين أبريأن يمر عليها بسعد برن  تأنها أمر  -صلى   عليه وسلم-بي الن
 -صرلى   عليره وسرلم-مرا صرلى رسرو     ،مرا أسررا النراس :فقالرت عائشر  ،فأنكر الناس ذلك عليهرا ،له

 .إال في المسجد بيضاءبن  لهيعلى س
علرى عمرر برن البطراب  صرلي :أنه قا  -مارضي   عنه-وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد   بن عمر 

 .في المسجد
 "الصالة على الجنائز في المسجد :باب"
عررن "القرشاي التيمااي  "مررولى عمررر بررن عبيررد  "أمياة  أباايسااالم بان  "النضررر أبريعررن مالررك عررن  ىحردثني يحيرر"

ت أن يمر عليها بسرعد برن أبري أنها أمر  -ارضي   تعالى عنه- -صلى   عليه وسلم-زوج النبي  "عائش 
حاين ماات فاي  ،اخاررم موت اآ، و أحاد العشارة المبشارين ،مالاك الزرار  بان وقاا   أبيسعد بن  "وقا  في المسجد

 ،لتادعو لاه فاي المساجدباه عليهاا  أمارت أن يمار ،وحمل إلى المدينة على ماا ساييتي ،العقيق سنة خمٍس وخمسين
فإذا دعات لاه بحضارة  ،الستحضارإلى اشك أن الدعاء من قرب أقرب  ال ؟له ورو بعيد لماذا ال تدعو ،لتدعو له
عائشاة أمارت أن يمار عليهاا لتادعو  "ذلرك النراس عليهرا رفرأنك" ءولم تنشغل عن الدعاء بشي استحضرتجنازته 

تطلاااق  ؟أو لتصااالي علياااه فيكاااون الماااراد بالااادعاء رناااا الصاااالة ،رااال الماااراد باااذلك الااادعاء لاااه بالرحماااة والمغ ااارة ،لاااه
 ام طار  كاان مان ))يث فاي إجاباة الادعوة جاء في الحاد ،ويطلق الدعاء ويراد به الصالة ،ة ويراد بذلك الدعاءالصال
ن قال بعضهم يعني يدعو، ((فليصل    اومن كان صائم   ،فليطعم ، لكان اككرار علاى يصلي ركعتين ويمشاي هن: إوا 

والادعاء بحضارة الجناازة ال  ،ون مجرد الدعاءأن يك احتمال ،له أمرت أن يمر عليها لتدعو :أنه يدعو، ورنا تقول
ن عاان عباااد باان عبااد هللا باا وفااي صااحيل مساالم ،لاادعاء رنااا الصااالةالمااراد با أو ،شااك أنااه أقاارب وأبعااد عاان الغ لااة

أن يمار بجنازتاه فاي المساجد  -صالى هللا علياه وسالم-لماا تاوفي ساعد أمار أزوان النباي  :الزبير عان عائشاة قالات
الصاالة علاى الجناائز  :بااب :الترجماةن ؛ كأن الماراد بالادعاء الصاالة لمناساب للترجماةوراذا راو ا ،فيصلين علياه
أو ماا أسارعهم إلاى  ،السانة ايعناي أن نساو  "ما أسرا الناس :عائش فقالت  ،فأنكر ذلك الناس عليها"في المسجد 

على سهيل بن  -يه وسلمصلى   عل-ما صلى رسو    "أو ينسوا السنة  ،ال علم لهم به ينكرون ما ،اإلنكار
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قاد ماات سانة  ،القرشاي بان ربيعاة ، وأبوه ورابعد: دواسمها ،كنها كانت بيضاء ؛لقبها البيضاء مه،رذه أ "بيضاء
إال " :وفاي مسالم ،"علرى سرهيل برن البيضراء إال فري المسرجد -صلى   عليه وسرلم-صلى رسو     ما"تسع 

 ".في جوف المسجد
 -علياه الصاالة والساالم-وكن النباي  ؛لى الميات فاي المساجد لماا يخشاى مان تلويراهوكره بعض العلماء الصالة ع

وعرفنااا أنااه خاارن بهاام إلااى المصاالى ليشااتهر أماار  ،لهاام النجاشااي وخاارن بهاام إلااى المصاالى نعااىو ذنهاام وأعلمهاام آ
قدماه مان  وليكرار الجماع علياه لماا ؟سالم أم الرل رو أدر  ال ي كرير من المسلمينكن إسالمه  وليعلن ؛النجاشي

اا ،فهااو رد نااافع لهااذه اكمااة ،فااي خدمااة رااذا الاادين يااادٍ أ ن كااان منقطع  عنااد جمهااور رواة الموطااي إال أنااه  اوالحااديث وا 
 .موصول في صحيل مسلم

 "علرى عمرر برن البطراب فري المسرجد صلي :وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد   بن عمر أنه قا " :يقاول
فاي  ،صالى علاى عمار فاي المساجد اوأن صاهيب   ،أباي بكار فاي المساجدشيبة أن عمار صالى علاى  أبيوروى ابن 

 احتماالتلوياث المساجد فهاذا  احتماالوأماا ماا يخشاى مان  ،ذلك دليل علاى جاواز الصاالة علاى الميات فاي المساجد
, وعلاى ء مناه بعاد الغسالبحياث ال يخارن شاي ،االحتياطااتتعمال كافاة ، فأنه يحتاط لهذا عند الغسال ضعيف مع

وفعال  ،-الصاالة والساالم علياه-رابت من فعله  ،الميت في المسجدجواز الصالة على  الرابتة في كل حال السنة
 .صحابته من بعده

 سم.
 :جامع الصالة على الجنائز :باب

رضري -وأبا هريرة  -مرضي   عنه-عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد   بن عمر  ىحدثني يحي
فيجعلرون الرجرا  ممرا يلري ا مرام والنسراء ممرا  ،الجنائز بالمدين  الرجا  والنساءكانوا يصلون على  -  عنه
 .يلي القبل 

صرلى علرى الجنرائز يسرلم حترى  اإذ كران -مرارضي   عنه-أن عبد   بن عمر  وحدثني عن مالك عن نافع
 .يسمع من يليه

الرجرل علرى الجنرازة  ال يصرلي :قرو كان ي -مارضي   عنه-  بن عمر  وحثني عن مالك عن نافع أن عبد
من أهل العلم يكره أن يصلى على ولرد  اأحد   لم أر :يقو  -رحمه  - اسمعت مالك   :ىقا  يحي إال وهو طاهر،

 .وأمه الزنا
 "جامع الصالة على الجنائز :باب" :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

 ،مناقبه أشهر مان أن تاذكر ،رالث الخل اء الراشدين ،نأمير المؤمني "عن مالك أنه بلغه أن عثمان ىحدثني يحي"
كرانوا  -مرضري   عرنه-وأبرا هريررة    بن عمر وعبد" -وأرضااه رضي هللا تعالى عنه-من أن تحصر  وأكرر

 صاالةعان  ازة في وقت واحد صاالة واحادة فتجاز  يعني يصلى على أكرر من جن "يصلون على الجنائز بالمدين 
 .وال خالف في جواز ذلك ،يصلون على الجنائز مرة واحدة ،دةعلى كل واحد على ح

 ؟هذا يسأ  عن التكبيرات رفع اليدين مع تكبيرات صالة الجنازة
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 ،بال شاديد الضاعف ،ضاعيف -عليه الصاالة والساالم-المرفوع إلى النبي و  ،عليه ابن عمر موقوفرو رابت عن 
 ،علااى كاال حااال اككراار علااى أن الياادين ترفعااان ،-مااارضااي هللا عنه-باان عباااس اباان عماار فعاال اويعااارض فعاال 

 .فالمرجل رفع اليدين ،كونه ربت عن ابن عمر الصحابي المؤتسي المقتد  صل عنه ذلك
عليه  ل لمن صلى عليه في المسجد أن يصليعلى الميت في المسجد ثم صلي عليه عند المقبرة فه إذا صلي

 ؟مرة ثاني  في المقبرة مع جماع  أبرى 
 .صلى عليه مرة يك يإذا  ،ليليس له أن يص

بان عبااس وأباو اوقاال  ،وعلى رذا أكرار العلمااء "فيجعلون الرجا  مما يلي ا مام والنساء مما يلي القبل " :يقول
فيقدم الرجاال رام  ،االسنة أو من السنة أنه مرفوع حكم   :ومعلوم أن الصحابي إذا قال ،ري السنة :رريرة وأبو قتادة

واحاد أكرار مان رام إذا وجاد  ،اككمال فاككمال ،راذا الترتياب عناد أرال العلام ،لعبياد رام النسااءالصبيان اكحرار رم ا
يقاادم اكفضاال فاكفضاال  م؟ماان يقاادم ماانه ماارال  يعنااي لااو وجااد عشاارة رجااال  ،ماان نااوع واحااد يقاادم اكفضاال فاكفضاال

جهاة نعام  ؟نعام ؟بلاة ميخاذ راذاوالرجال مماا يلاي الق ،ن النساء مما يلي اإلمامإ :حسن وسالم والقاسمالوقال  ،منهم
فاإذا قادمنا الرجاال كاينهم  ،الرااني ف اكول أفضل منالص لذاو  ؛جهة القبلة أشرف ،القبلة أشرف فيقدم لها اككمل

فااي صااالتهن خلااف  وضااعهن اورااذ ،فااي الصااف الرااانيكاان  كااينهن والنساااء أخرنااارن ،وا فااي الصااف اكولصااار 
النساء رن الذين بعاد اإلماام  ،وقد يسمع الكالم كول مرة يستغرب ،نعليه ، فليكن الحكم كذلك في الصالةالرجال
ولو جئنا إلى عكس  ،مما يلي اإلمام الرجالفي رذا أن المقدم على لكن جمارير أرل العلم  ،رذا له وجه ،مباشرة

رااو  فلاايكن الااذ  يليااه ماان اكمااام ،مااا قالااه أولئااك الااذ  يلااي اإلمااام الصااف اكول الااذ  رااو اككماال ماان الخلااف
ن جهاة القبلاة أشاارف فلايكن الرجاال أحااق : إفاإذا قاال أولئااك ،علاال التمااسيعناي إذا كانات المساايلة مجارد  ،اككمال
ن اككمل واكتم في : إنقول ،كذلكعليهن فليكن في الصالة  ،والنساء وضعهن خلف الرجال مما يلي الرجال ،بها

 .والعبرة في رذا النقل ،اأيض  من أمامه أكمل الص وف الذ  يلي اإلمام من خل ه فليكن الذ  يلي اإلمام 
عرن مالرك عرن نرافع أن عبرد    وحردثني " :ويقاول "والنسراء ممرا يلري القبلر  ،مما يلي ا مامرجا  فيجعلون ال"

سالم ساالم التحليال مان الصاالة التاي افتتحهاا ي "بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسرلم حترى يسرمع مرن يليره
وباه قاال أباو  ،وكاذا كاان ي عال أباو رريارة وابان سايرين ،يعناي كغيرراا مان الصالوات ،من يلياهبالتكبير حتى يسمع 

كياف نعارف أن  اإذ   ،وبه قال الشاافعي ،ويروى عن مالك رواية أنه يسر بالتسليم ،حني ة واكوزاعي يجهر بالتسليم
ال ،علاى قاولهم باإلسارارماام اإل فبانصارايعلام تماام الصاالة بانصارافه،  ؟من صالته علاى الجناازة انتهىاإلمام   وا 

 .فالقول المعتمد في المسيلة رو الجهر بالتسليم كالجهر بالتكبير
الرجررل علررى الجنررازة إال وهررو  ال يصررلي :حرردثني عررن مالررك عررن نررافع أن عبررد   بررن عمررر كرران يقررو و " :يقااول
على ذلك إال ما يروى عن  الت اقاعبد البر  ابنبل نقل  ،وبهذا قال جمارير أرل العلم ،يعني من الحدرين "طاهر
ماان أحاادث حتااى  ))ال يقباال هللا صااالة :والجمهااور دلاايلهم ،ماان رياار طهااارة جااوز صااالة الجنااازةالشااعبي ف ،الشااعبي
بان تيمياة اجوز شيخ اإلسالم  ،لها جميع أحكام الصالة ،ورذه صالة ((من رير طهور ))ال تقبل صالة ((يتوضي

نه بديل عن الطهارة والطهاارة ال أ -رحمه هللا- هوجهة نظر  ،أن ترفع الجنازةالتيمم لمن خشي  -رحمه هللا تعالى-
فلما لم يستطع أن  ،بالوضوءالكاملة تطهر الطهارة ييمكن أن  ال اكنه ؛يتمكن منها في الوقت المناسب المطلوب
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 ،لمااء ال يصال التايممكنه مع القدرة على اساتعمال ا ؟لماذا ،يتطهر بالوضوء يعدل إلى البدل وريره ال يرون ذلك
الااك تقااديم الوقاات عاان ن رأ  م: إوقلنااا ،وذكرنااا فااي أول الكتاااب فااي الم اضاالة بااين الشااروط بااين الوقاات والطهااارة

 .ورذا عند التزاحم والمسيلة سبقت ،للجمهور، وشيخ اإلسالم كينه يميل إلى رأ  مالك االطهارة خالف  
صااالة بطهااارة  :يقااول ،كاان إذا خشاايملااة ال يسااو  لااه بحااال، لهااارة الكاعلااى كاال حااال إذا كااان ياادرك القيااراط بالط

عنااده  -تعااالى رحمااه هللا-إلسااالم ، شاايخ ابااالتيمم أو ال يصاالي يصاالين كنااه بااين أ ء؛ناقصااة أفضاال ماان ال شااي
دراك لمقاصاد الشاريعة إحاطاةعان  ئأقوال ال شاك أنهاا تنبا  إذا ،عنهاا كريار مان النااسكان يجابن ل ،وفهام راقاب ،وا 

وفيه خليط من الرجال والنساء  ،نزل عند قوم اشخ  ضاف قوم   ،من النساء مرال   ذا البيت مملوءور اضاف قوم  
أن ؟ رال يساتطيع حاد، لكن رل يقاول بهاذا أشيخ اإلسالم يجوز له التيمم ،حتلم وخشي أن يتهماالكبار والصغار ف

والنباي  ؟فوات الرفقة وحبساهمتطوف الحائض إذا خشيت  :رل يستطيع أحد أن يقول ؟حد يقول بهذا القولأ ؤيجر 
ال شاك أن شايخ اإلساالم عناده مان العلام ماا يجعلاه يقادم علاى  ؟((نا رايساتاب))أح :يقول -عليه الصالة والسالم-

ااوعنااده  ،عنااده علاام وفهاام لمقاصااد الشاارع ،مراال رااذه اكقااوال  هااذه المسااائل نظااائر وأقيسااه تجعلااه يقااول بهااذال اأيض 
 ،اكمار أنهاا شاواذ التاي تارى فاي بااد  مرال راذه اكقاوال ن العلام تكاون لاهفي كل من تضلع م ورذا ظارر ،القول
حاطاة ال شاك أناه ساوف يوجاد عناده مرال  وقاوة علام وقاوة ح اه وفهام ،سعة إطالع عند المرء اجتمعفإذا  دراك وا  وا 

عنااد  اعلااى اإلنسااان أن يكااون وقاف اا ،مااا يلاازم ،نااه معصااوم كاال مااا يقولااه رااو الصااواب، لكاان ال يعنااي أرااذه اكقااوال
لكااان إذا أعيااااك اكمااار وال  ،فعااالاوأرااال العلااام يؤكااادون علاااى أناااه إن أمكناااك أال تحاااك رأساااك إال بااايرر ف ،النصاااو 
 ، نعم؟اجتهد إن كنت من أرل العلمف اجتهادفي المسيلة إال  بقي ما ،وجدت
الجنرازة  سيما في الحررمين أو الحررم المكري الرذين يترأبرون عرن صرالة ال ،اهذه مسأل  مهم  تحصل كثير  نعم 

وشررا  ،الصرالة علرى الميرت :ثرم قيرل ،راتبر لمرن اذذكرار كبرر ل انتهىصلى الفريض  وبعد أن  ،وا عالن عنها
 امتثاال  على الجنازة التي تفوت أو يستمر  هل يقطع النافل  التي وقتها موسع ويصلي ا مام في الصالة عليه.

إذا أقيمرت الصرالة فرال ))هو يقطع النافلر  للفريضر   [( سورة محماد33)] }َواَل ُتْبِطُلوا َأْعَماَلُكْم{ :-جل وعال-لقوله 
 ؟يقطع النافل  فهل يقطعها لصالة الجنازة إذا بشي فواتها ((صالة إال المكتوب 

أنااه  ةوال تكبياار  ئ اال ياادرك منهااا شااي لكاان إذا رلااب علااى ظنااه أنااه ،ال شااك أن المساايلة محاال خااالف بااين أراال العلاام
 .ها الموسعيقطع النافلة في وقت

لكان  "الرجرل علرى الجنرازة إال وهرو طراهر ال يصلي :وحثني عن مالك عن نافع أن عبد   بن عمر كان يقو "
رم أعلن عن صالة الجنازة وكبر عليها وشارع بهاا ال يجاوز لاه أن  ،وجاء وكبر لل ريضة من فاتته صالة ال ريضة

إذا  يقلبهاا ن اال  عنادرم، متساع يجاوز ال هااوقت في قلبها ن ال  ي : إن قلب من رد فرضه ن ال  رم يقولون  ،يقطع ال ريضة
ال فال يجوز.رلب على ظ  نه أنه يدرك الجماعة وا 

 "يصلي الرجل على الجنازة إال وهو طاهر ال : بن عمر كان يقو عن نافع أن عبد   وحدثني عن مالك"
كنهماا مان جملاة  "وأمره الزنراصلى على ولرد من أهل العلم يكره أن ي الم أر أحد   :يقو  اسمعت مالك   :ىقا  يحي
اا ا: ال أعلام فياه خالف اعباد الباار ابانيقاول  ،المسالمين يقاول قتااادة: ال  ،ال يصالى علياه :لكان قاال قتااادة ،إلماماه اتبع 

رنااك مان المسالمين  ،لكن قول الجمارير يصالى علياه راو واحاد مان المسالمين وال ذناب لاهيصلى على ولد الزنا، 
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، مومعاارفه ملاذويه معلياه اإلماام وعلياة القاوم ويتارك الصاالة علايه ومانهم مان ال يصالي ،البتة من ال يصلى عليه
مانهم قاتال ن ساه والغاال وقااطع الطرياق  ،أقاوال كريارةفيها ورذه المسيلة كرل العلم  ومن أراد من عامة المسلمين،

 ومانهم مان ال يصالى ،هم اإلماامعلاي ح أرال العلام بيناه ال يصاليالمقصود رناك مان اكماوات مان صار  ،والمحارب
علياه الصاالة -نباي لقالاه أرال العلام بالنسابة ل ويايتي ماا ،شاهيد المعركاة ،نعام ال يصالى علياه ،كالشاهيد البتةعليه 
 ؟عليه رل صلي عليه أم لم يصل   -والسالم

 .سم
 ما جاء في دفن الميت: :باب

 ،ودفن يوم الثالثراء ،االثنينيوم توفي  -وسلمصلى   عليه -أنه بلغه أن رسو     حدثني يحيى عن مالك
فجاء أبو  ،البقيعب يدفن :آبرون وقا   ،يدفن عند المنبر :فقا  ناس ،، ال يأمهم أحداوصلى الناس عليه أفذاذ  

دفرن نبري قرال إال  ما)) :يقو  -صلى   عليه وسلم-رسو     سمعتفقا :  -رضي   عنه-بكر الصديق 
ال " :يقرو  انرزا قميصره فسرمعوا صروت   ارادو كران عنرد لسرله أ افلمر ،ر لره فيرهفرفح ((فيره في مكانه الذي توفي

 .-صلى   عليه وسلم-ولسل وهو عليه  ،فلم ينزا القمي  "تنزعوا القمي 
واذبرر ال يلحرد  ،كران بالمدينر  رجرالن أحردهم يلحرد :نره قرا أ عرن أبيرهوحدثني عن مالك عن هشام بن عروة 

 .-صلى   عليه وسلم-فجاء الذي يلحد فلحد لرسو     ،ء أو  عمل عملهأيهما جا :فقالوا
كانرت  -صرلى   عليره وسرلم-زوج النبري  -ارضري   تعرالى عنهر-وحدثني عن مالٍك أنه بلغه أن أم سلم  

 .وقع الكرازين حتى سمعت -صلى   عليه وسلم-صدقت بموت النبي  ما :تقو 
صررلى   عليرره -زوج النبرري  -اعنهررتعررالى رضرري   -ن سررعيد أن عائشرر  وحرردثني عررن مالررك عررن يحيررى برر

 :قالرت ،يراي علرى أبري بكرر الصرديقفقصصرت ر  ،حجرتري رأيت ثالث أقمار سقطن فري حجرري  :قالت -وسلم
 .هذا أحد أقمارك وهو بيرها :ودفن في بيتها قا  لها أبو بكر -صلى   عليه وسلم-فلما توفي رسو    

-برن نفيرل  ومالك عن لير واحٍد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقرا  وسرعيد برن زيرد برن عمرر  وحدثني عن
 .بها اودفن ،إلى المدين  بالعقيق وحمال اتوفي -مارضي   تعالى عنه

ذن أدفرن بغيرره أحرب إلري   ؛ما أحب أن أدفن برالبقيع :وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قا 
مرا صرال  ،دفرن معرهفرال أحرب أن أ ا هرو أحرد رجلرين إمرا  رالمإنمر ،دفن برهمن أن أ لري  فرال أحرب أن تنرب  وا 
 .ع امه

التك ااين حكاام  ،حكاام دفاان المياات معااروف "جرراء فرري دفررن الميررت مررا :برراب" :-تعااالى رحمااه هللا-يقااول المؤلااف 
ريار ث يادفن مان رم مان علام بحاال الميات بحياياي ،منهاا ال باد ،والصالة وحمل الميت ودفنه كلهاا فاروض ك اياات

صاار فاي  ،فاإذا قاام باه القادر الكاافي ساقط راذا الوجاوب علاى الجمياع ،يدفن تك ين أو يدفن من رير صالة أو ال
 .حكم المشارك سنة

ورااذا كمااا فااي  "ترروفي يرروم االثنررين -صررلى   عليرره وسررلم-حرردثني يحيررى عررن مالررك أنرره بلغرره أن رسررو    "
ساانة  ،ماان ربيااع اكول مضااتعشاارة  رنتااي، وأن ذلااك البااين العلماااءوال خااالف فيااه  ،الصااحيل عاان عائشااة وأنااس

القاول  :-تعاالى رحماه هللا-يقاول الحاافه  ،ودفان ياوم الرالرااء االرناينتاوفي ياوم  "ودفن يوم الثالثراء"إحدى عشرة 
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صاالة علياه ال-دفناه تايخير والسابب فاي  ،أنه دفن يوم اكربعاءعند الجمهور ر و المشهو  ،بدفنه يوم الرالراء رريب
علياااه الصاااالة -وال شاااك أن وجاااود النباااي  ،اكمااار علاااى الصاااديق اساااتقرفاااي أمااار البيعاااة حتاااى  اشاااتغال -والساااالم
نلوأبعد ل ،أقطع للخالف أظهررمبين  -والسالم فاال  ،هيباةاللماا لاه مان  ،-عليه الصالة والسالم- اكان ميت   نزاع وا 

لهاام علااى ساارعة االسااتخالف كااون الجنااازة  ان باعر اافتاايخيررم الاادفن لكااي يكااو  ،اوميت اا ايرفااع الصااوت بحضاارته حي اا
كنهاا لاو دفنات صاارت راذه اكماور علاى  ؛تترك رذه الجنازة حتى ننتهاي :ورناك أمور مختلف عليها يقال ،تؤخر
 .ه بعد موت اإلمام الخالفة من بعدهفيومن أعظم ما يختلف  ،التراخي

 ارااو إمااامكم حي اا :باان سااعد عان علااي قااالاروى  " مهم أحرردال يرر" رساااال  أ اأفاراد  يعنااي  "اوصررلى النرراس عليرره أفررذاذ  "
نماا يايتي  ،علياه لام يصال  : فاي الصاالة علياه فقاال بعاض النااس اختلاف :قاال البااجي فال نقادم علياه أحاد، اوميت   وا 

وراذا لاه  ،لاه النااس صاالة لغوياة يعني دعا "اصلى الناس عليه أفذاذ  " ليهالرجل والرجال فيدعون له ويترحمون ع
 ،الشاااهيد تك ياااه الشاااهادة عااان الصاااالة علياااه ،جاااه ذلاااك كناااه أفضااال مااان الشاااهيد والشاااهيد ال يصااالى علياااهو  ،وجاااه

 ةصاالوا عليااه صااالة شاارعي -عليااه الصااالة والسااالم-أن النبااي  :والجمهااور ورااو الصااحيل فيمااا قالااه عياااض وريااره
 ،لاب لاه مزياد الرفعاةره ال تطال يصلى علياه ال يعناي أن رياو  ال يغسلوكون الشهيد  ،فقط حقيقية ال مجرد الدعاء

ال يذرب راذا الادم الاذ  كون الشهيد ال يغسل لئ ،ع فيه نصو والمسيلة مسيلة دين وشر  ،عليهصالة الوالدرجة ب
 ،فالشااهيد ال يغساال وال يصاالى عليااه ،فمراال رااذا ال تنبغااي إزالتااه ،وطيااب رائحتااه ياادل عليااه ،القيامااةيشااهد لااه يااوم 

 .حد وريررمبشهداء أ -السالمعليه الصالة و -وركذا فعل النبي 
 طالب:........

لكااان لاااو ماااات شاااهيد فاااالمبطون ، -علياااه الصاااالة والساااالم-راااو أعظااام مااان الشاااهيد  ،بشاااهيد معركاااةماااا راااو لكااان 
 ؟نعم ...لكن ،شهداء ،دون عرضه ،دون ماله ،والمقتول دون ن سه ،الغريق كلهم شهداءو والمطعون 

 طالب:........
 ،ةياذكاره القاضاي عيااض عان الجمهاور أناه صاالة حقيق لكن الصحيل ماا ،مون عليهيدعون له ويترح هبرذا قيل 

نما كان ييتي الرجل والرجال فيدعون لاه ويترحماون علياه  ،عليه لم يصل   :قال بعض الناسقال: رو الباجي  ال وا 
د رماان حاد بعاعلاى شاهداء أ -علياه الصاالة والساالم-على كل حال االحتمال رذا في مرال صاالته  ،صالة لغوية

ومانهم  ،-علياه الصاالة والساالم-ن رذه صالة لغوية مر عليهم ودعا لهم : إمنهم من يقول ،سنوات كالمودع لهم
ال فاكصل أن الشهيد ال يصلى عليه ،ورذه خاصة بهم ،ةنها صالة شرعي: إمن يقول  .وا 

كن  "البقيعيردفن بر :ون آبرر وقرا  "كناه روضاة مان ريااض الجناة  "يردفن عنرد المنبرر ال يأمهم أحد فقا  ناس:"
صررلى   -سررمعت رسررو     :الصررديق فقرا  بكررر بروأفجرراء " كصاحابه اختاااره -علياه الصااالة والساالم-ي باالن

 لكان الاذ  يحسام المواقاف الان  ،كاذا وكاذا توخالفاا اقتراحااتالنااس مان يعني الخالف قد يوجاد  "-عليه وسلم
مرا دفرن نبري قرال إال فري )) :يقرو  -لى   عليره وسرلمصر-سرمعت رسرو     :بكرر الصرديق فقرا  بروفجاء أ"

إال فاي الموضاع الاذ   انبي اتعاالى هللا  قابضماا )): اوى الترمذ  عان أباي بكار مرفوع اور  "((مكانه الذي توفي فيه
كن راذه  "نرزا قميصره اأرادو  -عليه الصالة والسرالم-فلما كان عند لسله  ،فيهفحفر له " ((يجب أن يدفن فيه
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قمرري  ال فلررم ينررزا ،قمرري الال تنزعرروا  :يقررو  افسررمعوا صرروت  "ل عناادرم علااى مااا تقاادم بحرااه وتقريااره ساانة الغساا
 .وتقدم رذا -عليه الصالة والسالم- "ولسل وهو عليه

 أبايراذا الحاديث مخارن عناد  ،د وريارهاو رذا عند أباي د "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه" :يقول
 .وريررمن بريدة وابن ماجه ع ،داود عن عائشة

 ........طالب:
 له ما يشهد له، جمله كلها لها ما يشهد لها، نعم؟ المقصود ،م رق 
 ........طالب:

ا. ، يسمعون صوته وال يرون رم سمعوا راتف  أحد 
عان  ةبان ساعد مان طرياق حمااد بان سالماراذا وصاله  "أبيرهوحدثني عن مالك عرن هشرام برن عرروة عرن " :يقول

واذبرر "زياد بان ساهل  ةورو أبو طلح "حدهم يلحدأ كان في المدين  رجالن :ش  أنه قا عن عائ"رشام عن أبيه 
أرل المدينة  ،اكنصار يلحدون  ،عهد عليه اكمر في بلده وكل على ما ،ورو أبو عبيدة عامر بن الجراح "ال يلحد
ممناوع مان الصارف  "أو ُ : أيهمرا جراء فقرالوا -ةراو أباو عبيادو - واذبرر ال يلحرد"وأرل مكاة ال يلحادون  ،يلحدون 

طلحاة  أباوفاإن جااء  "عمرل عملره "أيهمرا جراء أو  أوال   ةيافر الظويجوز صرفه ونصبه على  ،للوصف ووزن أفعل
ن جاااء  ،-عليااه الصااالة والسااالم-لحااد لااه  فجرراء الررذي يلحررد " ،-عليااه الصااالة والسااالم-عبياادة لاام يلحااد لااه  أبااووا 
: حااد أفضاال لحااديث سااعد عنااد مساالملشااك أن ال وال "-يرره وسررلمصررلى   عل- رسررو   فلحررد ل"أبااو طلحااة  "أو 
كان هللا ليختار  " يعني ما-صلى هللا عليه وسلم-كما فعل برسول هللا  االلبن نصب   وانصبوا علي   ،الي لحد   ألحدوا"

 .اكفضل إاللنبيه 
اااعااان ابااان عبااااس د ورياااره او روى أباااو د بغيرناااا كماااا قاااال الااازين لكااان الماااراد  ((والشاااق لغيرناااا ،اللحاااد لناااا)) :امرفوع 
حاد لإنماا فياه ت ضايل ال ،وعلاى تقادير ربوتاه لايس فياه نهاي عان الشاق ،والحديث فيه ضعف ،أرل الكتاب :العراقي

ن ،واإلجماااع علااى جااواز اكماارين ال يمكاان  رخااوةتكااون اكرض ، لكاان قااد ال يتساانى اللحااد ،كااان اللحااد أفضاال وا 
 .ن ذلك إلى الشقيعدل ع لحدرا وحينئذٍ 

 :كانرت تقرو  -صرلى   عليره وسرلم-زوج النبي   هند بنت أبي أمي  عن مالك أنه بلغه أن أم سلموحدثني "
لماا أدخال فاي قباره  ،تعناي المسااحي "نحتى سمعت وقع الكرازي -صلى   عليه وسلم-ما صدقت بموت النبي 

وتجااد رااذا  ،المصاايبةمااا يصاادق أنااه مااات ماان رااول  ان كاال ماان ي قااد محبوب ااورااذا شااي ،وأرياال عليااه التااراب صاادقت
اا ،الشااخ  ماان فقااد حبيبااه يتصااور دخولااه عليااه فااي كاال يااوم راام يصاادق  ،قلبااهإلااى  إلااى أن ياادب الياايس اييخااذ أيام 

طاشت عقاولهم مان  الصحابة ،صدقوا بموته ما ؟!-عليه الصالة والسالم-فكيف بيشرف الخلق  ،ويرضى بالواقع
 أ  وقااوةعقاال ور علاام و رراام مااا جبلااه عليااه ماان  ،-وأرضاااه رضااي هللا عنااه-رااول المصاايبة حتااى أنكاار ذلااك عماار 

ن كاااان الجمياااع فضاااالء ،لكااان فاااي مرااال راااذه المواقاااف يظهااار اكفضااال ،قلاااب وظهااار فاااي راااذا الموقاااف فضااال  ،وا 
ال أح اه  :يقاول ابان عباد البار ،يعناي المسااحي "نحترى سرمعت وقرع الكررازي" -وأرضااه رضي هللا عنه-الصديق 
نما رو عن عائ ،متصال   ةعن أم سلم ذ  ذكاره ابان عباد البار وراو والا ،الذ  عندنا فاي الكتااب أن أم سالمة ،شةوا 

هللا بان موراب  سابرة عان الحلايس بان رشاام عباد أبايبان ، رواه الواقاد  عان ابن سعد من قول عائشاةاعند  مخرن



8 
 

يقاول العباود  فاي  ،-ماارضاي هللا عنه-وعان عائشاة  ةوارد عان أم سالم ة فهووالصواب عرمان عن أم سلم ،كذا
اا :التاه الكريارةرح رنااك الزحااام أن ومعااروف  -دراجاة–معاه جناازة يحملهااا علاى ساايكل  اأنااه شاارد فااي الهناد شخص 

 ،ل للكساير جباايرعافجعل لها مرل ما يجنازل على دراجة لو وضعت بالعرض تيذت وآذت،  دراجةوعلى  ،الشديد
 ؟نعم ؟دفن ركذايد أن يأنت تر ركذا معه، ووق ها بالطول 

 .......طالب:
دفنت فكان واحد من الذين حضروا الدفن يقترح عليهم أن تجعل علاى ظهرراا  امرأة ةالمقبر في رذه  ،جهل الجهلال

ال...،  ةمكشاوفتبقاى  ريادراي تدر  ، ماا أالسماء ترى كي ل مكشوفمستلقية ووجهها  اب كياف تارى متار مان التار وا 
 .ورذا ليس بصحيل ،حد العلماء المعاصرينونسب ذلك إلى أ ؟السماء

رأيرت ثالثرر   :قالررت -صررلى   عليره وسرلم-حردثني يحيرى عررن مالرك برن سررعيد أن عائشر  زوج النبري " :وليقا
علرى أبري بكرر  يراي ر فقصصرت " "،حجرتاي" :وفاي رواياة ابان القاسام ،راوية يحيى رذه "أقمار سقطن في حجري 

كنااه عاارف تيويلهااا  ؛رد عليهااامااا  ..."فلمررا :قالررت" تعبياار الاارؤى، ،كنااه عنااده علاام بااالتعبير ؛اأبيهاا علااى "الصررديق
 ،وعادم تيويلاه لهاا ،صارفه عنهاا كولىاي فاائار للال تحمال بشاارة  الرؤيااوركذا ينبغي إذا كانت  ه،وتيويلها مما تكرر

يعناي  "ودفرن فري بيتهرا -صرلى   عليره وسرلم-توفي رسو     افلم"نعم تعبيررا وقع  ،لكن وقعت رذه الرؤيا
تيويلهاا صاعب  ،لكن قبل موتهم صعب ،وأنها أمر مكشوف ،يا ال يتردد في تيويلهاشخ  تقال له رذه الرؤ  أدنى

ودفرن فري بيتهرا قرا   -صرلى   عليره وسرلم-فلما توفي رسو  هلل  :قالت"يد في رذا البااب صارت له إال من 
واعتقاااد  ،الرؤياااوفيمااا كااانوا عليااه فااي  "وهررو بيرهررا"يااا ؤ فااي الر  رأياات  يعنااي الااذ   "هررذا أحررد أقمرراركِ  :بكررر أبررولهررا 

ولاذا يساعى بعاض النااس إلاى  ؛لهاا أصال فاي الشارع ،مان النباوة اء  جاز  وأربعاين ساتةمن  ءويك ي أنها جز  ،صحتها
ولكال  يعناي كالرقياة، ،وتوسع في أمررا ،مهااستخدا ءنعم أسي ،ال يمكن منعه له أصل في الشرع منع تعبيررا ما

كنه وجد بعض الناس يساتخدم راذا  ؛ع الذين يرقون الناسبعض الناس يطالب بمنع جمي ،أصل في الشرعمنهما 
لكن يمكان مراقبتاه  ،الذ  ليس له أصل في الشرع ال يمكن منعه ءومرله الرؤيا الشي ،رير طيب ااستخدام  اكمر 

أباواب الشاهرة و  أباوابد أن يلا  اوكل إنسان يتصادى كال مان أر  ،رؤيا تؤول فهذا ليس بصحيلأما كل  ،والحد منه
ن كااان لاايس عنااده أدنااي  ،يرتكااب رااذا اكماار أو ذاكالغناااء   ،ءشااي باايدنىالمااريض يستمسااك  ،بهااذه اكمااورعلاام وا 

وال شك أن لهما أصل  ،أحد رذين اكمرين بارتكابإذا أولت له انبسط فيشتهر بعض الناس  رارايال زع من رؤيا و 
 ، نعم؟فمن أساء استخدامها يمنعوال مانع من أن تراقب رذه اكمور  ،فالمنع بالكلية رير وارد ،في الشرع
 ........طالب:

 ؟المانع ماو  ،ولي اكمر أن يمنعهاا  أو من أشخا  بيعيانهم تجعل لمن شخ  من اكشخ يااقد يحصل قض
 .اأبد   ما يمنع من منع من يستخدم اكمر الشرعي على رير وجهه هفي ما

 كيف؟
 ........طالب:
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 المعباريعني رل يستدل مهما قلنا بمعرفاة  ،بعضهم عبر الرؤيا بما يشبه أفعال السحرةينكشف،  ،يظهر ،معروف
 التوساع فاي راذا البااب لايس بمارضٍ  :أقاول ؟من الرؤيا على معرفاة المالباس الداخلياة ءأو العابر رل يستدل بشي

 .اأيض   مرضٍ ليس ب بالكليةفي الشرع فالمنع منه  أصلوله  ،اإطالق  
 ،والجمهاور علاى أناه ريار مقباول ،رذا تعديل على اإلبهام "لك عن لير واحد ممن يثق بهحدثني عن ما" :يقول

 ،ممان يراق باه أو البال عال لناس رل رو ال يقبل حتى يسميه فيعرف ل ،به أرقحدرني من  ،الرقةحدرني  :إذا قال
حادرني مان ال  :عي يقولالشاف ،رق بهو يليسوا ممن  أنهمعلى أعيانهم عرف  جمع من أرل العلم لما وقف وأطلقها
قاد  ،فاال باد مان التسامية لينظار فاي أماره وحالاه ،إطالقاهال يقبل رذا علاى  ،حدرني من أرق به :ومالك يقول ،أتهم

ال تاؤرر عناد رياره  ةقد يكون نظر إليه من جها ،ه فورقهيكون ارتر ب قد ،برقةريره ليس لكن عند  رقةيكون عنده 
 .بل ال بد من التسمية ،يك ي المقصود أن مرل رذا ال ،في التوريق

 ج     ومااااااااااااابهم التعاااااااااااااديل لااااااااااااايس يكت اااااااااااااي

 بااااااااااه الخطيااااااااااب وال قيااااااااااه الصاااااااااايرفي 
 ن

 ن

يلاازمهم أن  المالكيااة ،زم لماان يقلااد رااذا اإلمااامرااذا ال ن: إماانهم ماان يقااول أن مراال رااذا ال بااد أن يساامى،المقصااود 
لكاان راال يعتمااد  ،هلاام يساام لشااافعي ولااوتماادوا توريااق ايلاازمهم أن يع ةالشااافعي ،هلاام يساام ولااو يعتماادوا توريااق مالااك

أبااي باان  إبااراريمأتهاام فااي  حاادرني ماان ال :قااول الشااافعي ةالنااوو  أو اباان حجاار أو ريااررم ماان الشااافعي وأ البيهقااي
 ضابطهأو قاله في حديث بعينه مماا  ،من جهة ، لكن رو نظر إليهىيحيأبي بن  إبراريممتروك  ،ال يمكن ،ىيحي
 .لة المعتمد عند أرل العلم أنه ال يك ي التعديل على اإلبهامالمقصود أن رذه المسي ،وأتقنه
حد أ اأيض   "بن نفيل وبن زيد بن عمر سعيد و "، سنة خمس وخمسين ،اخر العشرة موت  آ "وقا  أبيأن سعد بن "

وراو موضاع قارب المديناة  ،دفعاة واحادة اتوفيا ماا ،فاي سانة موتاه كال "برالعقيق اتوفير"توفي سانة خمساين  ،العشرة
ة، بال دفعة واحاد وال حمال ،ةدفعة واحد الم يتوفي ،واحدة  دفعةوكل بعد موته، يعني ما حمال "مدين إلى ال وحمال"

أو  ،لصاالة عليهمااايتولاوا لبة المديناة مان الصاحاب ويحتمال أن النقال لكرارة مان كاان "ودفنا بهرا" مابعد موته حمال
إذا راذا ، و المقصاود أن المقاصاد كريارة ،لهماا لزيارتهمااأو لكي يقرب اكمر على أر ،عتقد في الدفن بالبقيعا ل ضل 

اإلساراع اكمار بلم يترتب عليه التيخير الذ  يخاالف  ما ،خرآجد مرل رذه اكسباب جاز نقل الميت من بلد إلى و 
 والمسيلة...، نعم؟ ،بالجنازة

 طالب:.......
لاد الك ار ينقال إلاى باالد اإلساالم أماا باالد ب ،لو أوصوا وال يترتب على راذا تايخير وراو فاي بلاد إساالم أو بلاد ك ار
نقال الميات مان جاواز والعلمااء يختل اون فاي اإلسالم فال يختلف اكمر ال سيما إذا ترتاب علاى ذلاك تايخير للادفن، 

 ،: يسااتحبوقياال ،خير الاادفن، تاايلمااا فيااه ماان التاايخير وصاارح بعضااهم بالكرارااةيكااره،  :قااال بعضااهم، بلااد إلااى بلااد
إذا لم يترتب عليه تيخير ال سيما يجوز النقل من بلد إلى بلد  ،أنه جائز ولىذكررا واك سباب التي سبقحسب اك

لكاان إذا وجااد مصاالحة راجحااة فااال مااانع ماان  ،جياالال شااك أن اكصاال التعالتاايخير  ،يعااارض اكماار باإلسااراع شااديد
صالحة راجحاة ال ماانع مان م تذا وجادإ ،إلى اكربعااء االرنينمن ُأخر  -عليه الصالة والسالم-الرسول  ،التيخير
 .بيس به رذا المرل  ،هر  م  ه وأع  من وض   كدخر لكي يتي، أُ وال يدرى ما سبب قتله مرل شخ  وجد مقتوال   ،التيخير
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مرا " :عاروة يقاول "البقيعبر حرب أن أدفرنمرا أ :بيره أنره قرا ن أن هشام برن عرروة عروحدثني عن مالك ع" :يقول
إنمرا هرو " :فقاال ؟رم باين السابب "هدفن بن أدفن بغيره أحب إلى من أن ألئ" مقبرة المدينة "البقيعب دفنأحب أن أ
إمرا  رالم  إنما هو أحد رجلرين" حد رجلاينفهو ال بد أن يوضع مع أ ،قد اكتملت هن المقبرة في وقتك "أحد رجلين

ما صال  فال أحرب"كنه قد يعذب في قبره فيتيذى بذلك  "دفن معهفال أحب أن أ راو ماا  "هلري ع امر أن تنرب  وا 
، لاه قصار فاي العقياق عاروة بناي ،ن تناب  عظاماه مان أجلاه، كاره ألهاذا الصاالل حتارامإنما ا كره مجالسة الصالل

 ،فاي أرال المديناة اى تغيار  عروة أحد فقها العلماء العباد رأ ،فمات رناك ،ى من تغير أرلهاوخرن من المدينة لما رأ
فيااه أمااوان ال ااتن  فكيااف بعصاارنا الااذ  تالطماات ،خيااار اكمااةورااذا فااي عصاار  ،نتقاال إلااى العقيااق واعتاازل الناااسفا

 .وهللا المستعان ؟وحصل فيه ما يحير ويبهر على كافة المستويات ،واآلراموالشرور 
يعني من  ، ت فيها المصن ات وشراح الحديث من قرون ل   وأُ  ،ومسيلة العزلة والخلطة مسالة معروفة عند أرل العلم

رذا يقوله في القرن -والمتعين في رذه اكزمان العزلة  :حتى قال قائلهم ،ررون العزلةسبعة قرون ورمانية قرون يؤ 
وقد جاء في الحديث  ،وفيها خال  ،فال شك أن العزلة فيها نجاة ،المحافل عن المنكرات ستحالة خلوال -الرامن

اس وراذا يت ااوت النا ((ي ار بديناه مان ال اتن ،الجباال المسالم رانم يتباع بهاا شاعف يوشك أن خير ماال)): الصحيل
ومان خشاي علاى ن ساه أن يتايرر وتايريره علاى النااس أقال فالعزلاة  ،طة بحقاه أفضالأعظم فالخل فيه فمن كان ن عه
 .في حقه أفضل

 .سم
 :-لىاتع رحمه هللا-قال المؤلف 

  :الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر :باب
بن مطعم بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير  ود بن عمر اقحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن و 

كران  -صلى   عليره وسرلم-أن رسو     :-رضي   عنه-طالب  أبيبن  عن مسعود بن الحكم عن علي
 .ثم جلس بعد ،يقوم في الجنائز

 .طجع عليهاويض ،كان يتوسد القبور -رضي   عنه-طالب  أبيبن  أن عليوحدثني عن مالك أنه بلغه 
نما :-رحمه  -الك قا  م  .للمذاهب رى نهي عن القعود عن القبور فيما نُ  وا 

رضري - بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمام نيف بن سهل بن حبكر بن عثمان  أبيوحدثني عن مالك عن 
 .بر الناس حتى ي ذنواآكنا نشهد الجنائز فما يجلس  :يقو  -  عنه

القيام للجناازة إذا  ينوقوف يعال "لوقوف للجنائز والجلوس على المقابرا :باب" :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
 .القبورعلى والجلوس على المقابر يعني  ،مرت
بان معااذ  "سرعدبن  وعمر د بن اقعن و "بن قيس اكنصار   "بن سعيد ىمالك عن يحييحيى عن حدثني " :يقول

بان عاامر  بن الربيع "عن مسعود بن الحكم" بن عد  القرشي "عن نافع بن جبير بن مطعم"اكشهلي اكنصار  
صلى   -أن رسو     :-رضي   عنه-طالب  أبيبن  علي -أمير المؤمنين رابع الخل ااء- عن"اكنصار  
بال أمار باذلك كماا صال عان جماع مان  ،الجناائزي كان يقوم فا "كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد -عليه وسلم
بناا جناازة  : مارتوفاي الصاحيحين عان جاابر قاال ،وأبو سعيد الخدر  وأبو رريرة منهم عامر بن ربيعة ،الصحابة
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 فاايو  ((إذا رأياتم الجنااازة فقوماوا)) :فقااال ،يهاود  إنهاا جنااازة :وقمناا فقلنااا ،-صاالى هللا علياه وساالم-فقاام لهااا النباي 
ناي فاي جناازة يع -صالى هللا علياه وسالم-وقايس بان ساعد فقاال رساول هللا  الصحيحين من حديث سهل بن حنياف

، الذ  قبض اكرواح -وجل عز-ورو تعظيم هلل  ،وفي القيام تعظيم لشين الموت ((؟ان س   أليست)) :اليهود  رذه
 ال ،-جل وعاال-هللا  ال إنما تعظيمها لعظم موجدرا وروواكرو  ،لما بعده من اكروالشين الموت تعظيم تعظيم و 

مارت  إذاوقد كان الناس منذ أماد قرياب  ،الميتةبخالف القلوب  وقع في الن وس الحيةله رربة و له شك أن الموت 
 اوالكبار يتايررون تايرر   ،ية الجنازةالصغار قبل ال يطيقون رؤ  اآلن، ايتيررون أيام   ،خرآلهم شين  بهم الجنازة صار

وراو  صاالة عليهااتنتظار اليلعباون،  ،منهم يعبراون بالجناائز اينا جمع  أوقد ر  االحتالمالصغار ينارزون  اآلن ،ابالغ  
فاي الخمساين مان العمار يادخن  وقاد رأيات كاارال   ،وأما بالنسبة للكبار فحدث وال حرن ،يرفع الغطاء عنها أو ينزله

 .عليها الذنوب رانقلوب  ؟!لكن من يتذكر قلوب ،نازة تذكروالج ،القبر يذكرأين القلوب؟  ،على ش ير القبر
 طالب:.......

ان يقروم كر" بال يحصال معاا ٍ  ،مواعياد ،حدث وال حرن مما يحصال فاي المقاابرو  ،وطرائف ،ونكت ،مواعيد ،نعم
جلوساه راذا  ،يعناي بعاد ذلاك ،إلياه المضاافمع نية  اإلضافةبالبناء كنه مقطوع عن  "على الجنائز ثم جلس بعدُ 

 ،بعد نساخه اوع  ال يكون القيام مشر  وحينئذٍ  ،نسخ للقيام واكمر بالقيام أنه :يحتمل أمرين -عليه الصالة والسالم-
 ،لبيان الجوازإن الجلوس  :ومنهم من قال ،يكره القيام بعد نسخه :بعضهمبل قال  ،وبهذا قال جمع من أرل العلم

 ،وبهاذا قاال جماع مان أرال العلام ،لالساتحبابمن أن يكون اكمر للوجوب يكاون  بدال   ،لألمر ايكون صارف   وحينئذٍ 
 ،فهاذا تبقاى مشاروعية القياام احتماالوراو  لبياان الجاواز -الة والسالمعليه الص-إن كان جلوسه  ةوالمسيلة محتمل

ن كان جلوسه نسخ   ،لكن ال على سبيل اإللزام  ءلكن إذا أمر بشي قبل ذلك فال يبقى للقيام مشروعية، لما كان اوا 
 ؟تضي النسخرم ترك اكمر به رل يعني رذا أنه يق ،اكصل فيه الوجوب اكمر به أوال   ،نهي عنه ترك رم ترك ما

لكان أمار باه رام  ،الكراراة وأقال اكحاوال حينئاذٍ  ،المشاروعية وانتهاتنعم لو نهي عنه ال إشكال في أن الحكم تغيار 
وشايخ اإلساالم  ،قاال بعاض العلمااء االحتماالينوبكل من  ،قائم االحتمالكل حال  ىترك اكمر أو ترك القيام، عل

وجماع مان أرال العلام  ،االساتحبابصارف لألمر من الوجاوب إلاى  يميل إلى أن المشروعية باقية إال أن رذا كينه
 .مرل ما ذكرنا قائم واالحتمال ،يرون أنه منسوخ

الطحااو   أخرجاهنعام  "عليها ويضطجع ،طالب كان يتوسد القبور أبيبن  وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي"
كاان ابان عمار يجلاس علاى  :قاال ناافع وفي البخاار   ،-رضي هللا عنه-ورو رابت عن علي  ،بإسناد رجاله رقات

ربات  ،كاان ابان عمار يجلاس علاى القباور :وفاي البخاار  عان ناافع ،عليهاا ويضاطجع ،علي يتوساد القباور ،القبور
 ،مخارن فاي مسالم راذا ((وال تجلساوا عليهاا ،ال تصالوا إلاى القباور)) :مرراد الغناو   أبايالنهي عان ذلاك فاي حاديث 

ااوروى مساالم  ن ))ك :قااال -صاالى هللا عليااه وساالم-أن رسااول هللا  -رضااي هللا عنااه-ة ماان حااديث أبااي ررياار  اأيض 
ذا كاان النهاي عان  ((خيار لاه مان أن يجلاس علاى قبار ،يقعد أحدكم على جمرة فتحرق رياباه وتخلا  إلاى جلاده وا 

والمشااي  ،أصااحاب القبااور بااالجلوس عليهااا فكيااف بإرانااة ،علااى القبااور منهااي عنااه المشااي بالنعااال بااين القبااور ال
كن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق رياباه فاتخل  إلاى جلاده خيار )) :يقول -عليه الصالة والسالم-والنبي  ،اعليه

 ((وال تجلسوا عليها ،ال تصلوا إلى القبور)) :وفي صحيل مسلم من حديث أبي مررد ((له من أن يجلس على قبر
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مرراد أباي  لكان ماا موق اه مان حاديث ،لاكويارى جاواز ذ ،لاه امقار   سااق خبار علاي -لىاتعا رحمه هللا-اإلمام مالك 
نما نهري :قا  مالك" تيولاه  ،الحاجاة لقضااءيعناي  "لمرذاهبل -يعناي نظان- رى ُنر عرن القعرود عرن القبرور فيمرا وا 
وال تقعاادوا  ؟نعاام ؟ال رياار مقبااولا  مقبااول التيوياال و  ،أمااا مجاارد الجلااوس فااال ،دوا عليهااا لقضاااء حاجااةعاانااي وال تقيع

نمررا نهرري عررن القبررور فيمررا نرررى " :ولااذا يقااول ؛عليهااا يعنااي لقضاااء الحاجااة يعنااي الااذراب  المااذارب "للمررذاهب وا 
 أراديعناي  ،-علياه الصاالة والساالم-الماذرب أبعاد  أرادإذا  ،رام أطلاق علاى قضااء الحاجاة ن ساها ،لقضاء الحاجاة
 رضااي هللا- وفعاال عماار ،-رضااي هللا عنااه-ويحاات  ب عاال علااي  ،فالمااذارب رااي قضاااء الحاجااة ،قضاااء الحاجااة

بان بطاال ايقاول  ،مان كاان افاال يعاارض بقاول أحاد كائن ا -علياه الصاالة والساالم-لكن إذا ربت عن النباي  ،-عنه
 .من المالكيةرو و  ،تيويل مالك بعيد :من المالكيةرو و 
برن أبرا أمامر   -عماه- أنه سرمع -اكنصار  - فبن حني أبي بكر بن عثمان بن سهل وحدثني عن مالك عن"

حتاى  "برر النراس حترى ي ذنرواآكنرا نشرهد الجنرائز فمرا يجلرس  :يقرو  -بدر  شهير صحابي- سهل بن حنيف
 ،فمااا يجلااس آخاار الناااس حتااى يؤذنااوا ،باالنصاارافأو يااؤذن لهاام  ،يخبااروا بالصااالة عليااهو  ،يعلمااوا بالصااالة عليااه

 ،لااي الميااتوفااي رااذا المبااادرة بالصااالة ع ،بالصااالة عليهااا ويؤذنااوا ،ظااارر الل ااه ياادل علااى أنهاام يعلمااوا بالصااالة
شارع فاي الصاالة مان  ،خاررم ُبادأ بهااآفاإذا جااء  ،كسائر الصلوات نلمصلينعم اإلمام ينتظر ا ،خر الناسآجلس ي

 يعناي ماا ينصارفوا ،خار النااسآيجلاس  وايؤذناحتاى  :االحتمال الراني وقال به بعض أرل العلام يقاول ،رير تيخير
حاد أ هفياماا  ،نظار هياراذا ف :يقاول البااجي ؟النصارافاحاد مناع النااس مان أ رال يملاك ،بعد الدفن حتاى ياؤذن لهام

ينصااارفوا ماااا دفااان الميااات وانتهاااوا مااان دفناااه  ،فاااإذا صااالوا وانتهاااوا خاااال  ينصااارفوا ،االنصااارافيمناااع النااااس مااان 
 .ذانئستا يملك منعه ال يحتان إلى واكمر الذ  ال ،يحتاجون إلى إذن

وراااو قاااول مالاااك  ،ينصااارفون إذا وريااات باااال إذنبااان مساااعود وزياااد بااان رابااات وجماعاااة مااان التاااابعين اوكاااان  :يقاااول
ن قال  ،إذا انتهوا من دفنها انصرفوا إذنتحتان إلى  المسيلة ما ،والشافعي وأكرر العلماء ما يجلس بعضهم: إنه وا 

اإلساراع بالصاالة علاى الميات  اي الخبار مشاروعية ف ،راذا فهام لكناه بعياد ،باالنصارافخر الناس حتى يؤذن لهام آ
 .لكن بعد ذلك يبادر بالصالة عليها ،وينتظر المصلون  ظر الجماعةتتن ،تيخر بهاوال ي
 ........طالب:

 .حتى يؤذنواخر الناس آلس فما يج ،للجلوس اعقب  ال اإلذن جاء مت
 ........طالب:
 .يؤذنوامن الجلوس الناس  آخرإذا انتهى  ،آخر الناسما يجلس  نعم،
 ........طالب:
الجلاوس إذا وضاعت  أماا، حتاى يؤذناواخار النااس آلاس فماا يجيقرأراا ركاذا.....   الاذراو  ،ما يستقيم، ال ؟يستقيم

ا ،جلس -عليه الصالة والسالم-النبي  ،فهذه السنة اكعناقن ع حتاى ياؤذن علاى كالماك  افهل ينتظر الناس قيام 
يعناي  ،ناواحتاى يؤذنااس خار الآيجلاس رام، جلاوس  يساعد بادليل أنهام السياق الالل ه ال يساعد، و  ؟لهم بالجلوس
 .فهته عكس ما
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 :الميت لىالنهي عن البكاء ع :باب
وهرو جرد عبرد    ،برن الحرارث كعن عتي ،  بن عبد   بن جابر بن عتيكعن مالك عن عبد  ىحدثني يحي

جراء  -صلى   عليره وسرلم-ببره أن رسو    أ كأببره أن جابر بن عتي أنه :أمهبن عبد   بن جابر أبو 
صررلى   عليرره -سررترجع رسررو    اف ،فلررم يجررب ،برره فصرراح ،د   بررن ثابررت فوجررده قررد للررب عليررهيعررود عبرر
صلى -فقا  رسو     ،نفجعل جابر يسكته ،فصاح النسوة وبكين ((للبنا عليك يا أبا الربيع)) :وقا  -وسلم

 ((ت))إذا مرا :قرا  ؟ا الوجروبومر يرا رسرو    :قرالوا ((باكير  دعهن فإذا وجب فرال تبكرين)): -  عليه وسلم
صرلى   -فقرا  رسرو     ،فإنك كنرت قرد قضريت جهرازك ،اأن تكون شهيد   وذرجإن كنت و   :ابنتهفقالت 

فقرا   ،القترل فري سربيل   :قرالوا ؟((وما تعدون الشرهادة ،على قدر نيته إن   قد أوقع أجره)) :-عليه وسلم
والغررر   ،المطعررون شررهيد :سرروى القتررل فرري سرربيل   الشررهداء سرربع )) :-صررلى   عليرره وسررلم-رسررو    

والمررأة  ،يمروت تحرت الهردم شرهيد والذي ،والحر  شهيد ،والمبطون شهيد ،وصاحب ذات الجنب شهيد ،شهيد
 .((تموت بجمٍع شهيد

أم  عائشرر  بنررت عبررد الرررحمن أنهررا سررمعت عمرررة عررن عررن أبيرره بكررر أبرري  بررن  وحرردثني عررن مالررك عررن عبررد
إن الميررت  :يقررو  -مرراعنه رضرري  -  بررن عمررر  وذكررر لهررا أن عبررد :تقررو  -ارضرري   عنهرر-المرر منين 

مر  إنما ،ولكنه نسي أو أبطأ أما إنه لم يكذب ،الرحمن يغفر   ذبي عبد :فقالت عائش  ،ليعذب ببكاء الحي
نهرا لتعرذب فري  ،عليهرا إنكرم لتبكرون  : فقرا ،بيهودير  يبكري عليهرا أهلهرا -صلى   عليه وسلم-    رسو وا 
 قبرها.

 "البكاء على الميتالنهي عن  :باب" :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
 "عرن عتيركاكنصاار   "برن عتيرك"ابن جبار  :ويقال "عبد   بن عبد   بن جابر نعن مالك ع ىحدثني يحي"

 أبو جابر بن هللا عبد بن هللا عبد جد الحارث بن عتيك "هوهو جد عبد   بن عبد   بن جابر أبو أم بن الحارث

 جاده رناا عناه المارو   راو رال أبياه جهاة من نسبه آخر في المذكور عتيك ،عتيك عن كعتي نب جابر بن عتيك ،أمه

 ريره؟ الا  و  رو رو الجهتين من جده فيكون  ،أمه جهة من
 ........طالب:
 أماه أباو جابر بن هللا عبد بنا عنه الراو   هللا عبد جد ورو عتيك نب الحارث بن كعتي عن ،ريره أنه يظهر الذ  نعم

 جاده عان يروياه كماه جده ،كبيه هللا عبد جد رو عتيك بن جابر أخبره عتيك بن جابر "كعتي بن جابر أن ببرهأ "أنه

 فجاده ،الحاارث بان عتياك كماه وجاده ،كعتيا مان جاابر ؟مان كبياه جاده عتيك بن جابر بن هللا عبد بن هللا عبد ،كبيه

- ثابرت بن   عبد يعود جاء -وسلم عليه   صلى-   رسو  أن أببره" كبياه جده عن كمه هدج عن يرو   رو
 فلررم" الصااوت رفااع مااع ناااداه أ  "برره فصرراح" اكلاام رلبااه يعنااي "عليرره للررب قررد فوجررده -اكوسااي اكنصااار   قاايس باان
 إن :قاائال   "-وسرلم عليره   صلى-   رسو  سترجعاف" يجبه فلم تهصو  ارافع   -والسالم الصالة عليه- ها ناد "يجبه
ن هلل  ،علياك رلبناا ،علياك رلبتناا ،المناون  خط تاك ،مات يعناي "((الربيرع أبرا يرا عليرك للبنرا)) :وقرا " راجعاون  إليه وا 

 ولاذا ؛النسااء يبكاي مان أول لعادةاك "وبكين" مات أنه عرفنا "النسوة فصاح" كنيته وري ،الربيع أبا يا منا أخذت يعني
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 نصااررا الولااد باانعم رااي مااا وهللا" ؟كيااف "ساارقة وبررااا ،اءبكاا نصااررا الولااد باانعم رااي مااا وهللا" :البناات فااي العربااي لو قااي

ال بسيف تدافع تريد ماذاو  البكاء إال تملك ما "سرقة وبررا اء،بك  ريار فاي إقحامهاا ولاذا ؛راذا ريار عنادرا ماا شايء، وا 

 إباحاة رذا وفي "وبكين النسوة فصاح" أرلها وتصل زوجها بيت من تيخذ يعني ،سرقة برراو  ،لها ظلم عليه جبلت ما

 النهاي سامع كناه ؛"يسركتهن جرابر وجعرل" قررنأ -والسالم الصالة عليه- النبي كن ؛موته قبل المريض على البكاء

 ((دعهررن)) :-وسررلم ليررهع   صررلى-   رسررو  فقررا " ورةالصاا رااذه ذلااك فااي بمااا عمومااه علااى فحملااه ،البكاااء عاان
 فااي الوجااوب ،وجااب عناايي اميت اا سااقط ،يسااقط أنااه المياات فااي اكصاال ،مااات عناايي ((وجررب فررإذا)) يمااوت حتااى يبكااين

 تبكرين فال)) ماات يعني وجب إذا أنه المقصود ،سقطت يعني [الحا  سورة (33)] ُجُنوُبَها{ َوَجَبْت  }َفِإَذا السقوط اكصل

- النباي مان حصال ،بالسانة جااءت فقاد القلاب وحازن  العاين دمع أما ،البكاء في وتهاص ترفع ال أنها والمعنى ((باكي 
نماا ،عباااده قلاوب فااي هللا جعلهاا رحماة ورااذه , هللا بقادر الناااس أرضاى ،-والسااالم الصاالة علياه  عباااده مان هللا ياارحم وا 

 قبال البكااء باين ال ارق  ماا ((اكير ب تبكرين ال مرات إذا)) :قرا " أردت الذ  ؟الوجوب وما ،  رسو  يا :قالوا" الرحماء

 ؟نعم ،كانت مصيبة أ  المصيبة عند البكاء لكن ،صوت يصحبه ال موته قبل ؟موته وبعد موته
 ........طالب:
 بعااد ومااا المااوت قباال مااا يختلااف البكاااء حتااى يختلااف الوضااع أن شااك هفياا مااا رااو ،يعااذب ال موتااه قباالو  ،نعاام ،نياحااة

 رااو المااوت بعااد المعتاااد البكاااء لكاان ،صااراخ وال صااوت رفااع رياار ماان محتماال بكاااء المااوت قباال الااذ  يعنااي ،المااوت

 الماوت بعاد وقتاه فاي عهاده الاذ  ،المعهاود البكااء عان ىنها -والساالم الصاالة علياه- فاالنبي ،النهاي حيز في الداخل

ال الموت قبل البكاء مرل رو ما ،الصوت يرفع  قبال انكا ساواء عنه نهي مما كانت مصيبة أ  على بكاء صلح لو وا 

 إلياه يصال ماا حاد إلاى تصال ال الوقات راذا فاي البكااء نوعياة كن ؛الماوت بالق البكاء في رخ  إنما ،بعده أو الموت

ال المااوت بعااد البكاااء  أن ذرجررو كنررت إن و  :ابنترره فقالررت" تسااخط جاازع الصااوت رفااع مااع البكاااء أن شااك هفياا مااا وا 
 رام هللا سابيل فاي للغازو تيراب ،الغازو فاي إلياه تحتان ما أ  ك"جهاز " أتممت أ  "قضيت قد كنت فإنك ،اشهيد   تكون 
 أوقررع قررد   إن)) :-وسررلم عليرره   صررلى-   رسررو  فقررا " -هللا شااء إن- اكجاار لاه يكتااب تجهاز أن بعااد ،ماات

ذا ،خيار مان ينوياه ما على يؤجر اإلنسان أن شك ال ((نيته قدر على أجره  لاه حصال وبيناه بيناه وحيال أسابابه باذل وا 
 علاى الغازو أجار له يكتب وبينه بينه حيل إذا للغزو المتجهز أن فيه :البر عبد بنا يقول ،نيته قدر على كامال   اكجر

 يقاول ،تباوك يعناي ((بالمديناة نإ ))وهللا :-والساالم الصالة عليه- قوله منها ،صحاح متواترة بذلك واآلرار ،نيته رقد

 ((العاذر حبساهم معكم ورم إال اوادي   قطعتم وال ن قة، من أن قتم وال ،امسير   رتمس ما اقوم   بالمدينة إن وهللا)) :كصاحبه
 أعطيهاا اصاادق   الشاهادة طلاب من)) :امرفوع   أنس عن مسلم وفي ،أرادوا وما نووا ما يحققوا أن وبين بينهم حيل يعني

 حصال بصدق سيلها من ى دعو ب ري ما بصدق الشهادة سيل من يعني ،يقتل لم ولو روابها أعطي أ  ((تصبه لم ولو

 .فراشه على مات ولو روابها له
 نعم؟ ....؟((الشهادة تعدون  وما))

 طالب:.......
 يتمنى الناس بعض ،السرائر على المطلع رو -وعال جل- هللا نعم، أماني المسيلة ري ما وبينها، بينه حيل إذا كذلك

 جمياع ويتمناى ،الشاهادة يتمناى المجاالس فاي النااس بعاض هيعوقا اشايئ   ويتمناى شايئ ا باذل مااو  شيئ ا فعل ما ورو أمنية
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الو  أعماااى معاااذور أناااه تمناااى الحاجاااة وقااات جااااء إذا رااام ،الخيااار أعماااال  هللا ؟بصااادق الشاااهادة تمناااى راااذا رااال ،أعااارن ا 
 .المستعان

 مان جاهما بانا سنن في -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول فقال "  سبيل في القتل :قالوا ؟((الشهادة تعدون  وما))

 مائااة قباال تقاادم ((سرربع  الشررهداء)) فقااط القتاال الشااهادة كاناات إن ((لقلياال اإذ   أمتااي شااهداء إن)) :ررياارة أبااي حااديث

- النبااي أن -عنااه  هللا رضاي- ررياارة يبااأ عان صااالل أبااي عان والصاابل العتمااة فاي جاااء مااا :بااب فااي اتقريب اا صا حة
 ،المطعااون  خمسااة: ))الشااهداء :قااال راام ،خاارهآ إلااى ...((طريااق فااي يمشااي رجاال بينمااا)) :قااال -وساالم عليااه هللا صاالى

 نصاو  توجااء ((سابعة الشاهداء)) :قاال ورنا ة،خمس ((هللا سبيل في والشهيد ،الهدم وصاحب ،والغرق  ،والمبطون 

 فاتل فاي حجار بنا ذكررا ،خصلة عشرون  مجموعها من يتحصل حيث ،السبعة وعلى الخمسة على زيادة فيها أخرى 

 راذا ،علايهم زياد رام ،بالسابعة أعلام رام ،بالخمسة أعلم -والسالم الصالة عليه- وكينه ،مراد رير رنا والحصر ،البار  

 من ييتي وقد ،الزيادة على يدل ما النصو  في جاء كنه ؛رير ال معنىال ليس ((سبعة الشهداء)) بمراد ليس حصر
 ،نظار الحصار راذا في :ويقول المغ لين من ييتي من ييتي ((رالرة إال المهد في يتكلم لم)) :حديث في جاء ماك ييتي
 رم ،عليهم زيد رم بالخمسة أعلم -والسالم الصالة عليه- النبي ،ى الهو  عن ينطق ال نم كالم في ؟من كالم في تنظر
 تساميته سابب فاي ختلافاو  ((شرهيد المطعون )) :قال رم ،شهيد جمع الشهداء ،عشرين اكوصاف وصلت أن إلى زيد

{ َوالَ  َكاِترب   ُيَضآر   }َوالَ  الحضاور بمعنى الشهادة من أو ،المشاردة ورو شهودال من الشهيد ،اشهيد    ساورة (282)] َشرِهيد 

 ُيَضآر   }َوالَ  مرل شارد بمعنى شهيد رو رل ؟الم عول أو ال اعل بمعنى رو رل ،فعيل يعني شهيدف ،شارد يعني [البقرة

{ َوالَ  َكاِتب    نعم؟ ؟الم عول بمعنى له مشهود أو اردش يعني ؟[البقرة سورة (282)] َشِهيد 
 طالب:.......

 أناه بمعناى ،المالئكاة وتشاهده ،يعناي يشاارد ؟مشاهود أو شاارد راو رال لكان ،حاال كال علاى شاهيد راو ،وشاهيد شارد

 أرواحهام فكاين ،حاي كناه :شاميل بان رضاالن فقاال ،اشاهيد   الشاهيد تسامية سابب فاي ختلافا :حجار بنا يقول ،مشهود

 ومالئكتاااه هللا كن :اكنباااار   بااانا وقاااال ،حضااار مااان يعناااي ((فليصااامه الشاااهر مااانكم شاااهد مااان)) حاضااارة أ  ةشاااارد

 ماان باكماااني لااه يشااهد كنااه :وقياال ،الكرامااة ماان هللا عاادأ  مااا روحااه خاارون عنااد يشااهد كنااه :وقياال ،بالجنااة لااه يشااهدون 

 .أخرى  جهة من له ومشهود جهة من شارد أنه المقصود ،أقوال ذلك رير وقيل ،النار
 ذات وصراحب)) شاهيد اررق ا بالمااء ماات مان ينايع ((شاهيد الغارق )) شاهيد بالطاعون  الميت أ  ((شهيد المطعون ))

 :ون ليقو  المتيخرين عند رذه؟ الشوصة ماو  ،الشوصة له: يقال :حجر بنا يقول ،معروف مرض روو  ((شهيد الجنب
ااوحُ  سااعال معااه فيحاادث ،ةئااالر  رااالف التهاااب  فااي جاااء الجنااب، ذات رااذه ،التاان س عنااد ياازداد الجنااب فااي ونقاا  ىم 

 عاازاه ماجااه باانال ز  عاا اكخبااار بعااض فااي جاااء ،ةالشوصاا الجنااب ذات :حجاار باانا يقااول ةالشوصاا اكخبااار بعااض

 فالشاو  ((والعلاو  و لاالو  الشاو  مانأ بالحماد العااطس سابق ))مان :عليه أقف ولم ماجه بنال وريره القرطبي

 نعم؟ ،الجنب ذات أنه يمكن
 طالب:.......

 ونقا  والحماى الساعال مناه فيحادث شاهير مارض كريار، كالمهام فاي شاهير الجنب ذات ،حال كل على معروف رو

 .ةالرئ رالف التهاب ،التن س عند يزداد الجنب في
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 بالناار تالماو  يعناي ((شرهيد والحرر  )) الابطن فاي يكاون  داءٍ  باي  الابطن بمارض الميات ((شهيد والمبطون )) :يقول

 الهدم تحت يموت والذي ،شهيد والحر  )) مبالغاة صيغة ررق  فعل صيغةال حرق  ررق  م عول سما مطعون  مبطون 

 السايارة نكاي ،السايارات حاوادث راذا مان وقرياب ،اريرر في أو بيت في كان ءسوا الهدم اكنقاض تحت ينيع ((شهيد

 بررالجمع تمرروت والمرررأة ،شررهيد الهرردم تحررت يمرروت والررذي)) عليااه اعتااد  إذا يتساابب لاام إذا ساايما ال ،عليااه تهاادمت

{ للا ِ  َرْحَمتَ  }ِإن   وجريل قتيل مرل يعني ،شهيد المرأة ،شهيدة لاق ام شهيد ((شهيد  :لاقا ام [اكعراف سورة (63)] َقِريب 
 الاان  علااى يهجاام راام ،هفياا مااا المطابقااة ماان بااد الو  ،والخباار المبتاادأ بااين تطااابق هفياا مااا :يقااول المحققااين بعااض ،قريبااة

 .والخبر المبتدأ مطابقة اكصل ،ابقةمط هفي ما كنه ؛ويصححه
اا تكساار وقااد ،الجاايم ت ااتل وقااد الماايم وسااكون  الجاايم بضاام :حجاار باانا حااافهال يقااول "جمااع"  :وقياال ،الن ساااء ورااي ،اأيض 

 ،شهيدة بمزدل ة تموت ةأ مر ا أ  ،بمزدل ة بجمع تموت التي :وقيل ،ذلك بسبب تموت رم ،بطنها في ولدرا يموت الذ 
 ،كحاد بالشاهادة الجازم عان النهاي وجااء ،أشاهر واكول ،عاذراء تماوت التاي :وقيال ،ظارر خطي ورو :حجر بنا يقول
 نعم؟ ،اكمر حقيقة عن يدريك وما ،جزم رير من -وعال جل– هللا من المؤمل الظن ورلبة الرجاء لكن

 طالب:.......
 ((وشاهيد وصاديق نباي إال علياك اما)) حكام -والساالم ةالصاال عليه- النبي أن يبقى لكن ،التحريم النهي في واكصل
 .الرجاء على عدارم ومن ،-والسالم الصالة عليه- النبي له شهد لمن بالشهادة فيجزم

 طالب:.......
 مناه النعاي أن كماا ،جائز وطرف ممنوع طرف يعني ،سهل وطرف شديد طرف له ،أطراف أو طرفان له البكاء يعني

 ورذا حالة على رذا فيحمل ،النعي عن ونهى -لسالموا الصالة هعلي- فعله ما منه ،جائز رو ما ومنه ،ممنوع رو ما

 .العين ودمع القلب حزن  رو إنما مرت ع بصوت ليس أنه على محمول فعله ما ،ةحال على
 .أعلم وهللا

 .ينعأجم وصحبه آله وعلى محمد نبينا ورسوله، عبده على وبارك وسلم هللا وصلى


